
 
 
 
 
 
 
 
 

JUNIE EKSAMEN 

VRAESTEL DEKBLAD 
Naam:  Gr. 11 

Vak: FISIESE WETENSKAPP Punte: 150 

Onderwyser: CM Pillay Datum:  

Moderator: S. Bouwer Tyd: 2 ure 

 

Instruksies: 
 
1. Hierdie vraestel bestaan uit 10 bladsye. Maak seker dat jou vraestel volledig is.  
2.  ‘n Periodieke tabel en formuleblad word voorsien.  
3. Lees alle vrae aandagtig deur.  
4. Antwoord Al die vrae.  
5. Nommer jou antwoorde presies soos op die vraestel.  
6. Gebruik die punte as ‘n verwysing van hoeveel inligting benodig word.  
7. Skryf netjies en leesbaar.  
8.  Die diagramme in die vraestel is nie noodwendig op skaal geteken nie.  
9. Rond finale antwoorde af tot twee desimale tensy anders aangedui.  
10.       Slegs nie-programmeerbare, nie-grafiese sakrekenaars mag gebruik word.  
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VRAAG 1: MEERVOUDIGE KEUSE 

Vier moontlike opsies word voorsien in die volgende vrae. Elke vraag het slegs EEN regte antwoord. Kies 
die regte antwoord en skryf die regte letter langs die vraag op jou antwoordblad neer. 
 

1.1)  Watter een van die volgende fisiese hoeveelhede is NIE ‘n vektor hoeveelheid nie?  

 A  Gewig   

B  Massa   

C  Snelheid   

D  Krag                            (2) 

1.2) Watter een van Newton se wette verduidelik die beweging van ‘n ruimtetuig wat met ‘n konstante 

snelheid deur die ruimte beweeg die beste? Die ruimtetuig verbruik geen brandstof.  

A  Newton se 1ste Wet   

B  Newton se 2de Wet   

C  Newton se 3de Wet   

D  Newton se wet van Universele Gravitasie                        (2) 

1.3) ‘n Blok beweeg voorwaarts na regs teen ‘n konstante versnelling op ‘n ruwe horisontale 

oppervlak terwyl ‘n trekkrag F op die blok uitgeoefen word.  

  

Indien  Fs die statiese wrywing tussen die blok en die oppervlak voorstel. Watter een van die 

volgende stellings is korrek?  

 A F < Fs 

 B F > Fs 

 C Fs = 0 N 

 D F = Fs                          (2) 

1.4) Drie kragte F1, F2 en F3  wat op dieselfde punt inwerk, soos aangedui in die diagram, is in ewewig.  

F1 vorm ‘n hoek  met die horisontaal. 

  

 Die grootte van die horisontale komponent van F1 is gelyk aan: 

  A  0   

 B  F2   

 C  F3    

 D  F2  +  F3                     (2) 
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1.5) ‘n Student teken die kragtediagram hieronder wat die kragte op ‘n bal aantoon nadat dit gegooi is. 

Die bal is in die lug en beweeg horisontaal na regs. 

Watter krag indien enige, is verkeerd?  

  

A  Flug, die krag as gevolg van lugweerstand  

B  Ft, die krag as gevolg van die gooi  

C  Fg, die krag as gevolg van gravitasie  

D  Al die kragte is korrek                        (2) 

1.6)     Die vorm van ‘n molekuul met vyf elektronpare om die sentrale atoom , is ‘n:  

A tetrahedron 

B trigonaal planêr 

C liniêr 

D trigonaal bipiramidaal                         (2) 

 

1.7)       Die onderstaande grafiek stel die verandering in potensiȅle energie  van twee helium  atome wat 

mekaar nader, voor.   

 

Watter een van die volgende stellings is waar?  

A Soos die twee helium atome mekaar nader, is daar ‘n netto aantrekkings krag 

teenwoordig. 

B Wanneer die potensiȅle energie van die sisteem toeneem vorm ‘n binding.  

C Twee aparte atome vorm ‘n meer stabiele sisteem as wanneer die twee atome  gebind 

is.  

D Helium sal ‘n diatomiese molekuul vorm.                      (2) 

 

Flug 
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1.8)      Watter een van die volgende Lewis strukture is verkeerd?  

 

 
 
 

A   B          C       D 
                          (2) 
 

1.9)  Watter een van die volgende voorbeelde is ‘n voorbeeld van ‘n nie-polêre molekuul met polêr 

kovalente bindings tussen individuele atome?  

A H2S  B CH3F  C BI3  E NH3                 (2) 
 

1.10) Die kragte wat tussen molekules van ys se kristalrooster teenwoordig is, is 

A polêr kovalent bindings  
 B  nie-polêre kovalente bindings 
 C Londonkragte   
 D waterstofbindings                         (2) 

10 x 2 = [20] 

VRAAG 2 

‘n Passasierskip word uit die hawe gesleep deur twee sleepbote. Een sleepboot trek met ‘n krag van 3 200 

N in die rigting 205°, terwyl die ander sleepboot reg suid trek met ‘n krag van 2 600 N.  

Daar is dus ‘n hoek van 25° tussen die twee bote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 Teken ‘n benoemde kragtediagram om net die kragte wat deur die sleepbote op die passasierskip 

uitgeoefen word, aan te toon..        (3) 

2.2 Bereken die grootte van die westelike komponent van die 3 200 N krag.   (3) 

2.3 Bereken die netto krag wat op die passasierskip inwerk.     (4) 

            [10] 

VRAAG 3 

‘n Blok met ‘n massa van 15 kg is in rus op ‘n ruwe horisontale oppervlak. Die blok word met behulp van ‘n 

ligte onrekbare tou getrek met ‘n krag, wat ‘n 55 ° hoek maak met die horisontaal. Die maksimum krag wat 

die tou kan uitoefen voordat die blok begin beweeg (met ‘n konstante snelheid) is 80 N.  

  

Noord 

Sleepboot  
Sleepboot 

25°  
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3.1 Teken 'n benoemde vrye liggaamsdiagram om al die kragte voor te stel wat inwerk op die sisteem 

wat in ewewig is.          (3) 

 

3.2       Bereken die horisontale en vertikale component van die 80 N krag.   (3) 

 

3.3 Bereken die normaalkrag wat op die 15 kg blok werk.     (4) 

 

3.4 Bereken die koëffisiënt van statiese wrywing tussen die blok en die oppervlak.    (3) 

          [13]  

VRAAG 4  

Op 'n onlangse ski uitstappie is Jack teen ‘n helling van  30° met behulp van 'n ski-hyser opgetrek. Die 

diagram toon hoe hy opgetrek word teen die helling. Jack se massa is 80kg. Net voor hy begin om te 

beweeg is die statiese wrywings koëffisient van die sneeu 0,14.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Teken 'n vryliggaamdiagram van al die kragte wat op Jack werk, net voordat hy begin beweeg. 

             (3) 

4.2 Definieer wrywingskrag.         (2) 

4.3 Bereken die krag wat deur die ski-hyser uitgeoefen word om Jack teen die helling op te laat begin 

beweeg. Die stelsel ondervind wrywing.       (6) 

4.4 Bereken die koëffisiënt van kinetiese wrywing terwyl hy opgetrek word, indien die krag wat deur die 

tou toegepas word 473,48 N is.        (3) 

4.5 Jack se sonbril vlieg van sy kop af toe hy begin beweeg. Stel die Newton Wet en gebruik die wet om 

te verduidelik waarom sy sonbril van sy kop af vlieg.      (4) 

  [18] 

VRAAG 5 

 

Rigting waarin getrek word. 
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Call of Duty 4: Modern Warfare is ‘n eerste persoon   video speletjie. Sersant  John "Soap" MacTavish voer 

'n gesamentlike operasie in Rusland uit. Wanneer Soap en sy span ontsnap uit 'n wapen-fasiliteit, vuur 

Soap sy Barrett M107 skerpskutter geweer op die vyand. Voordat die span oor 'n nabygeleë brug kan 

ontsnap, word die brug deur ‘n missiel verwoes. Die militêre vragmotors kom skielike tot stilstand en Soap 

vlieg vorentoe, amper deur die voorruit.  

 

5.1 Verduidelik waarom dit gebeur. Maak gebruik van 'n Fisikawet in jou verduideliking. (3) 

 

Sersant Kamarov en sy span kom in helikopters om Soap en sy span.te ontruim. Soap het 'n massa van 95 

kg en hy hang aan 'n tou wat hom optrek na die helikopter. Die helikopter versnel vertikaal opwaarts teen 

2m.s-2.  

 

5.2 Teken 'n vrye-liggaamsdiagram vir Soap en benoem al die kragte wat op hom inwerk. Dui die 

relatiewe groottes van die kragte aan.        (3) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5.3 Bereken die grootte van die spankrag in die tou. Ignoreer die effek van wrywing.   (5) 
 

Die nuwe “ Call of Duty - Infinite Warfare” – word op 4 November 2016 vrygestel. “Infinite Warfare”  speel af 

in die verre toekoms, na die Aarde gestroop is van al sy natuurlike hulpbronne en die ruimte is 

gekoloniseer. Die inwoners van die Aarde maak staat op kolonies wat op ander plekke in die sonnestelsel 

ontstaan het om planete te myn. Hul gebruik asteroïdes vir hulpbronne. Lowe, Scott (May 2, 2016). "Call of 

Duty: Infinite Warfare – Everything You Need to Know".  Activision. Retrieved May 3, 2016. 

 
5.3 Stel Newton se Universele Gravitasiewet.       (3) 

5.4 Bereken die gravitasie krag wat ‘n ruimtereisiger met ‘n massa van 70 kg sal ervaar wanneer hy op ‘n 

asteroïdes met ‘n massa van 5x1010 kg  en ‘n radius van 60 km staan.   (4) 

5.5 Die ruimte reisiger laat sy graaf met ‘n massa van 5 kg val. Bereken die gravitasie versnelling van die 

graaf op die asteroid.          (4)  

[22] 

m=95 kg 

https://blog.activision.com/t5/Call-of-Duty/Call-of-Duty-Infinite-Warfare-Everything-You-Need-to-Know/ba-p/9921699
https://blog.activision.com/t5/Call-of-Duty/Call-of-Duty-Infinite-Warfare-Everything-You-Need-to-Know/ba-p/9921699
https://en.wikipedia.org/wiki/Activision
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VRAAG 6 

 

6.1 Die volgende energiediagram stel die verandering in energie gedurende die bindingsproses van 

waterstofatome voor. Bestudeer die volgende grafiek en antwoord die vrae wat daarop volg.  

 
6.1.1 Wat word deur letter B voorgestel?       (2) 

6.1.2 Hoe sal die aantrekkings- en afstotingskragte vergelyk by punt X?    (2) 

6.1.3 Wat word deur  letter A  voorgestel?       (2) 

6.1.4 Wat gebeur met die atome vanaf E tot G?       (2) 

6.1.5 Waar sal die binding plaasvind? Gee slegs die letter.     (2) 

 

6.2 Bestudeer die volgende molekules en beantwoord die vrae wat volg.  

 

  

 

 

 

  

     Etaan (C2H6)             Eteen (C2H2)      

6.2.1 Watter een van die molekules sal die meeste energie benodig om die binding tussen die 

koolstof atome te breek?        (1) 

6.2.2 Verduidelik die antwoord in vraag 6.2.1.      (2) 

                      [13] 

 

VRAAG 7 

Waterstofsianied (HCN), somtyds blousuur genoem, is ‘n organiese verbinding met die chemiese formule 

HCN. Dit is ‘n kleurlose, uiters gisftige vloeistof wat net bo kamertemperatuur, teen 25.6 °C (78.1 °F) kook. 

HCN word op ‘n industriȅle skaal geproduseer en is ‘n baie waardevolle voorloper vir talle chemiese 

verbindings wat strek van polimere tot farmaseutiese produkte.  

 

7.1 Definieer die term elektronegatiwiteit.        (2) 
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7.2 Wat is die verskil in elektronegatiwiteit tussen ‘n waterstofatoom en koolstofatoom in hierdie 

verbinding?            (2) 

7.3 Teken die Lewis-struktuur van HCN.         (2) 

7.4 Hoeveel elektron-bindingspare is teenwoordig in hierdie verbinding?    (1) 

7.5 Bepaal die geometriese vorm van Waterstofsianied.      (2) 

7.6 Is hierdie molekuul ‘n polêr- of nie-polêr kovalente molekuul? Gee ‘n rede vir die  antwoord.  

(3) 

                      [12] 

VRAAG 8    
 
8.1 Die volgende tabel toon die kookpunte van die groep IV hidriede. 

  (Hidriede is verbindings waarin waterstof met groep IV elemente op die periodieke  tabel bind).  

KOOKPUNTE VAN GROUP IV HIDRIEDE 

GROEP IV HIDRIEDE RELATIEWE 

MOLEKULÊRE MASSA 

KOOKPUNT (OC) 

CH4 16 -164 

SiH4 32 -112 

GeH4 77 -89 

 

8.1.1 Wat is die fase (vastestof, vloeistof of gas) van die hidriede bo 25°C?    (2) 

8.1.2 Noem die tipe intermolekulêre kragte tussen die molekules van die hidriede in   

 bostaande tabel.            (2) 

8.1.3 Verduidelik die tendens wat in kookpunt in die boonste tabel waargeneem word. In jou 

verduidelikeing, verwys na die grootte, intermolekulêre kragte en energie wat benodig word.  

            (3) 

8.2 Die onderstaande grafiek toon die kookpunt van die hidriede van groep VI op die periodieke tabel 

teenoor die relatiewe molekulêre massa.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Grafiek van kookpunt teenoor relatiewe molekulêre massa 
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  8.2.1 Uit bo-staande grafiek, skryf die NAME vir die hidriede neer wat:   

  8.2.1.1 die swakste intermolekulêre kragte het.      (2) 

  8.2.1.2 waterstofbindings tussen molekules het.      (2) 

  8.2.1.3 die meeste energie vereis om van fase te verander.     (2) 

8.2.2 Verwys na intermolekulêre kragte en energie en verskaf ‘n rede waarom een van die  

  hidriede in groep VI afwyk van die tendens in kookpunt van die ander hidriede.  (2) 

8.3  Die onderstaande diagram stel die vergelyking in viskositeit van verskillende vloeistowwe, voor. 

 
  
            
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 8.3.1 Wat word bedoel met die term viskositeit?       (2) 

 8.3.2 Watter een van die boonste vloeistowwe sal die sterkste intermolekulêre kragte hê?  

 Verduidelik jou antwoord.         (3) 
 

8.4 Wanneer ru-olie , petrol en diesel deur ‘n pyplyn gepomp word, word ‘n kolom water geplaas soos in 

die onderstaande diagram getoon. Hou in gedagte dat petrol en diesel bestaan uit nie-polêre 

organiese molekules. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 8.4.1 Watter eienskap van water, in vergelyking met petrol en diesel, maak dit moontlik  

  om petrol en diesel te skei?        (2) 

 8.4.2 Water verkleur wanneer ‘n klein hoeveelheid kaliumpermanganaatkristalle (KMnO4) 

  by water gevoeg word. Verduidelik waarom slegs die water verkleur en nie die   

  petrol en diesel nie.         (3) 

 8.4.3 Noem ‘n stof wat wel die petrol en diesel sal verkleur en nie die water nie.  (2) 

                      [27] 
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VRAAG 9 

‘N Verdunde oplossing etanoësuur (asyn) word daagliks gebruik in die voedselindustrie en huishoudings. 

Die relatiewe molekulêre massa van etanoësuur is 60 g∙mol-1. Etanoësuur bestaan uit 39,9 % koolstof, 6,7 

%  waterstof en 53,4 % suurstof. 

 

9.1 Bepaal die molekulêre formule vir etanoësuur.      (8) 

9.2 ‘n Spesifieke resep om malva nagereg te bak benodig 75 cm3 asyn en 2,2 g koeksoda (NaHCO3). 

 9.2.1 Bereken die aantal mol NaHCO3 in 2,2 g koeksoda.     (3) 

9.2.2 Bereken die konsentrasie van die asyn indien die 75 cm3 asyn volledig reageer met 60 cm3 

NaHCO3 oplossing met konsentrasie 0,1 mol∙dm-3. Die reaksie wat plaasvind word deur die 

volgende vergelyking voorgestel:  

 

  CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + H2O + CO2     (6) 

                      [17] 

 

VRAAG 10 

Magnesiumsulfaatkristalle word deur die volgende formule voorgestel:  

MgSO4∙7H2O 

10.1 Bereken die persentasie swael in die verbinding.       (3) 

10.2 As 5 g van die stof teenwoordig is, hoeveel van die massa is water?    (3) 

                       [7] 
 
 

 


